
STARY  TESTAMENT,
DO  POZNAWANIA,  CZY  DO  PRAKTYKOWANIA?

Stary i Nowy Testament, to jak lustrzane odbicie tych samych rzeczy. To tak jakby człowiek stanął
przed lustrem; swoją prawą rękę będzie widział jako lewą, swoją lewą nogę, jako prawą. Z tych
dwóch postaci stojących naprzeciw siebie, tylko jedna będzie rzeczywistą, druga odbiciem tej
rzeczywistej. Obraz w lustrze jest bardzo podobny do rzeczywistego, choć odwrócony. Człowiek
przed lustrem to dwie postacie, jedna fizyczna (namacalna) a druga niematerialna.

Pismo Święte nazywa Stary Testament cieniem dóbr przyszłych. (Hebr. 10:1) Wiemy że cień to nie
rzeczywistość ale zarys rzeczywistości. Stary Testament jest właśnie cieniem (odbiciem) tego co w
przyszłości miało się faktycznie urzeczywistnić.

W Starym Testamencie ludzie doświadczają Boga przede wszystkim fizycznie, oczami fizycznymi.
Pan Bóg objawia im siebie i swoje tajemnice tak, aby mogli to doświadczać fizycznie. Nowy
Testament odnosi się głównie do życia i doświadczeń duchowych człowieka. Boży człowiek
doświadcza Bożych dzieł przede wszystkim oczami duchowymi, oczami wiary. Wiara ta ma
prowadzić nas do zwycięstwa i do obfitego życia, prosperującego życia, zdrowego życia, również w
wymiarze fizycznym.

Zróbmy analizę, porównanie tych dwóch obrazów:

 St. Testament: To miłość Boża nadużyta - Adam i jego upadek
 N. Testament: To miłość Boża użyta - Chrystus i Jego wykupienie

 St. Testament: Ukazuje co grzech czyni z człowiekiem
 N. Testament: Uświadamia co Bóg uczynił z grzechem (przez Chrystusa)

 St. Testament: Ukazuje w czym Bóg nie ma upodobania (umarły duch, chora dusza i ciało)
 N. Testament: Uczy nas w czym Bóg ma upodobanie (narodzony duch, zdrowa dusza i ciało)

 St. Testament: Uwydatnia jakie życie sprowadza Bożą karę
 N. Testament: Naświetla jakiego życia można doświadczać przez wiarę

 St. Testament: To Adam i konsekwencja jego grzeszności, w nieposłuszeństwie
 N. Testament: To Chrystus i konsekwencja Jego doskonałości, w posłuszeństwie (Rzymian 5:19)

 St. Testament: To przykłady co przynosi zniewolenie
 N. Testament: To dowody co, a raczej Kto daje wyzwolenie

 St. Testament: Ofiarowywanie odbywało się nie raz i zawsze – znów i znów
 N. Testament: Ofiarowanie Chrystusa dokonało się RAZ i na zawsze (Hebr.10:11-14)

 St. Testament: Ukazuje jak karze Bóg nieposłusznych Jego Słowu (mówionemu)
 N. Testament: Objawia jak nagradza Bóg posłusznych Jego Słowu (zapisanemu)

 St. Testament: Do świątyni Bożej nie mógł wejść nikt, tylko kapłan. Wisiała tam zasłona.
 N. Testament: Gdy Chrystus umierał, kurtyna zasłaniająca wejście do świątyni rozdarła
                                się i teraz każdy kto jest w Chrystusie (przez wiarę) ma dojście do miejsca
                                najświętszego bo jest kapłanem Boga najwyższego. (1 Piotra 2:9)



 St. Testament: Wielkość bogactwa mierzona była ilością owiec zgromadzonych w zagrodzie
 N. Testament: Wielkość bogactwa mierzona jest ilością “owieczek,” które każdy wierny
                                Chrystusowi zgromadzi w Jego majątku

 St. Testament: Było tragedią i rozpaczą nie mieć dzieci fizycznych
 N. Testament: Powinno być rozpaczą dla chrześcijanina nie mieć dzieci duchowych
                               (nowo narodzonych w Chrystusie)

 St. Testament: To próba człowieka (Adama) stania się (własnym sposobem) takim jak Bóg,
                                “będziecie jak Bóg...” (Rodz. 3:5)

 N. Testament: Bóg staje się takim jak człowiek, aby człowiek mógł stać się takim jak Bóg,
                                (Rzymian 5:17)

 St. Testament: To nieposłuszny krok człowieka (Adama) aby stać się takim jak Bóg
 N. Testament: To posłuszny krok Chrystusa stania się takim jak człowiek, abym ja - człowiek
                                posłuszny Chrystusowi mógł żyć tak jak Bóg.

 St. Testament: Adam i Ewa zostali zwyciężeni przez śmierć z powodu nieposłuszeństwa wobec
                                Boga.
 N. Testament: Chrystus zwyciężył śmierć będąc posłusznym aż do śmierci i to do śmierci
                                krzyżowej. (Filip. 2:8)

 St. Testament: Nieposłuszna Bogu kobieta, (Ewa) kieruje oczy człowieka, (męża) na siebie i na
                                szatana - na stworzenie, zachęcając: czyń co ja uczyniłam. (Rodz. 3:6)

 N. Testament: Posłuszna Bogu kobieta, (Maria) odwraca oczy człowieka (nasze) od siebie a
                                kieruje na Chrystusa - na Stwórcę, mówiąc nam: “co (On) wam powie, czyńcie”
                                (Ew. Jana 2:5)

 St. Testament: Uwidacznia do jakiego upadku prowadzi nieposłuszeństwo Ojcu - Adam i jego
                                potomstwo fizyczne.  (Rzym. 5:19)

 N. Testament: Uczy do jakiej chwały prowadzi posłuszeństwo Ojcu - Chrystus i jego
                                potomstwo duchowe, Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. (Jan 11:25)

 St. Testament: Na drzewie (w ogrodzie Eden) pierwszy grzech został “zrodzony” – grzech
                             nieposłuszeństwa człowieka.
N. Testament: Na drzewie (krzyża) moc tamtego grzechu została uśmiercona przez posłuszeństwo
                            Jezusa. (Rzymian 5:19)

 St. Testament: To ciernie na roli po której musiał chodzić Adam (Ks. Rodz. 3:18)

 N. Testament: To ciernie na głowie Chrystusa, na które zgodził się Jezus. (Ew. Marka 15:17)  Jezus
                         wziął na siebie ciernie przekleństwa abyś Ty, gdy uczynisz Jezusa swoim
                         Wybawicielem nie musiał(a) już chodzić – żyć w przekleństwie Prawa, które
                         mówi: … przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz
                         zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset
                         będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc
                         oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z
                         której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!

 St. Testament: Uczy nas, że jeden jedyny grzech potrafi spowodować aż takie zniszczenie
                                człowieka
 N. Testament: Objawia nam, że tylko Jeden i jedynie Syn Boży potrafi zniszczyć ten grzech!

 St. Testament: Uświadamia nam ile ofiar i krwi wymaga cena grzechu
 N. Testament: Udowadnia czyja krew jest tylko w stanie zapłacić cenę tego grzechu



 St. Testament: Bóg nie przyjmował nikogo kto nie oczyścił się i nie wyprał swoich szat w wodzie
 N. Testament: Bóg nie przyjmie nikogo kto nie obmyje swoich “szat” we krwi Chrystusa (Ap. 7:14)                             

 St. Testament: Ludzie widzą Chrystusa ukrzyżowanego na wzgórzu, przed sobą
 N. Testament: Ludzie widzą Chrystusa ukrzyżowanego na wzgórzu, za sobą

 St. Testament: To odliczanie czasu w kierunku do zera - wszystko co złe miało umrzeć
                                z Jezusem Chrystusem.
 N. Testament: To odliczanie czasu od zera (nowa era) gdzie wszystko co dobre i wieczne ma
                                rodzić się w Chrystusie zmartwychwstałym.

 St. Testament: Chrystus na krzyżu widział ludzi Starego Testamentu i ich grzechy jako przeszłe
 N. Testament: Chrystus na krzyżu widział wszystkie twoje i moje grzechy jako przyszłe i już
                               wtedy za nie umarł.

 St. Testament: Przykazanie Boże mówi: Kto zgrzeszy musi umrzeć (zginąć).  (Ks. Rodz. 2:17)

 N. Testament: Aby ten kto zgrzeszył nie musiał umrzeć, musiał umrzeć Ten jeden, który nigdy nie
                               zgrzeszył. (Jezus)

 St. Testament: Ewa, żona Adama powstała do życia wychodząc z wnętrza – z boku Adama.
                         (Ks. Rodzaju 2:22)  (J. Prince)

 N. Testament: Małżonka Jezusa – Kościół, (nie religia ale ludzie należący do Jezusa) powstał,
                         zaraz po tym, gdy z przebitego boku umarłego Jezusa wypłynęła woda i krew.

 St. Testament: Lud wybrany (Izrael) i lud potępiony (poganie), a pomiędzy nimi Bóg.
 N. Testament: Na krzyżu, po jednej stronie świat wybrany (łotr zbawiony) po drugiej stronie
                                świat potępiony (łotr zbuntowany) a pośrodku Chrystus. (Mat. 10:34-40)

 St. Testament: Pierwszy łotr na krzyżu (ten stary Adamowy człowiek) zbuntowany i potępiony
                                przez Boga - po jednej stronie Chrystusa
 N. Testament: Drugi łotr na krzyżu (ten nowo narodzony człowiek) pojednany z Bogiem i
                               zbawiony w Chrystusie, po drugiej stronie Chrystusa (Jana 14:2)

 St. Testament: Bóg powiedział, gdy zgrzeszysz, na pewno umrzesz. (Rodz. 3:3) Śmierć
                                zapanowała nad człowiekiem na ziemi, każde dziecko po urodzeniu zmierza do
                                grobu.
 N. Testament: Gdy Jezus umarł na krzyżu otwarły się groby i umarli wyszli. (Mat. 27:52)

                                Przykład i dowód, że Jezus pokonał śmierć.

 St. Testament: Wybrany jest Izrael, wszyscy poza Izraelem to poganie.
 N. Testament: Wybrani i święci to ci, którzy wybrali Chrystusa. Poza Chrystusem to poganie

 St. Testament: Uczynki, uczynki - czynić
 N. Testament: Uczynione na krzyżu, w 100%. Przyjdź, uwierz i bądź wdzięczny!

 St. Testament: Zgrzeszyłeś 1% - umrzesz w 100%, (na pewno). (Ks. Rodz. 2:17)

 N. Testament: Gdy zaufasz w 100% Chrystusowi, każdy 1% twojego grzechu zostanie zmyty
                                w 100%  (1 list do Koryntian 6:9-10)

 St. Testament: To bezskuteczne uczynki ludzkie w próbie oczyszczenia się
 N. Testament: To skuteczny uczynek Chrystusa dający pełne oczyszczenie



 St. Testament: To beznadziejna wspinaczka człowieka do góry w próbach wypełniania przykazań
                          aby dostać się do Boga, czy do nieba.  (Rodz. 11:1-9)

 N. Testament: To zejście Boga (Chrystusa) na ziemię dające człowiekowi jedyną szansę bycia z
                                Bogiem na wieczność
 St. Testament: Jeśli uczynisz to i jeszcze tamto i jeśli każdego dnia będziesz to czynił i jeśli w
                                każdej godzinie będziesz to czynił, to masz szanse przypodobać się Bogu...
 N. Testament: Trwaj w Chrystusie, ufaj, dziękuj. Dobre uczynki będą wtedy naturalnym owocem
                                twojej wiary i działania Ducha Chrystusa – bo „sprawiedliwy z wiary żyć będzie”

 St. Testament: Trzęsienie ziemi na górze Synaj, to przekazywanie ludziom (przez Mojżesza)
                                Prawa Bożego – Dziesięciu Przykazań, z poleceniem - musisz je wszystkie
                                wypełniać, jeśli nie, te Przykazania potępią cię teraz i na sądzie ostatecznym.
 N. Testament: Trzęsienie ziemi gdy Jezus umarł na górze Golgota, to znak i dowód, że Jezus
                                wziął na siebie potępienie Przykazań Bożych, które nikt z ludzi nie mógł
                                wypełnić.

 St. Testament: Zbliżających się do góry Synaj, gdzie Mojżesz otrzymał 10 Przykazań Bóg
                                ostrzegał: Nie podchodź blisko bo zginiesz! (Ks. Wyjścia 19:12)

 N. Testament: Zbliżających się do góry Golgota, gdzie wisiał Chrystus Bóg zachęca – przyjdź
                                bliżej, nie bój się, tu znajdziesz uwolnienie, wyzwolenie, życie i nie będziesz już
                                potępiony przez Przykazania.

 St. Testament: Niedługo po otrzymaniu Dziesięciu Przykazań na górze Synaj, zginęło bezlitośnie
                          „około trzech tysięcy mężów.” (Ks. Wyjścia 32:28)

 N. Testament:  Niedługo po śmierci Jezusa na krzyżu, do królestwa Bożego weszło „około trzech
                          tysięcy dusz” oczyszczonych z grzechów i zbawionych przez łaskę Bożą.
                           (Dz. Apost. 2:41)

 St. Testament: Przykazania to litera bezlitosnego Prawa Bożego, która zabija. (2 Kor. 3:6)

 N. Testament:  To prawo Ducha, które ożywia i daje życie: Jezus mówi: Duch ożywia. Ciało nic
                          nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, (te w Biblii) są duchem i życiem.
                           (Ew. Jana 6:63)

 St. Testament: To miliony ofiar i ofiarowań, które nie mogły oczyścić człowieka z jednego
                                grzechu, chwilowo przykrywały tylko grzech.
 N. Testament: To jednorazowa, niepowtarzalna ofiara i ofiarowanie Chrystusa, który może
                                oczyścić miliony ludzi ze wszystkich grzechów, raz i na zawsze i nie trzeba już
                                ofiarowania powtarzać w niedzielę pod żadną postacią.  (Hebr. 10:11-12)

 St. Testament: Bóg nie przemawiał do ludzi, tak z ust do ust, ale tylko do wybranych, jak prorocy,
                          np. Mojżesz, Daniel, Dawid.  (Ks. Liczb 12:7)

 N. Testament: Duch Boży mówi do ludzi (oprócz Biblii) wprost przez ducha ludzkiego i
                         dzisiaj. Np. czytamy: … Duch Święty powiedział do niego …  Dzieje Apost. 8:29,
                         10:19, Rzym. 8:14, Ew. Jana 14:16-17, również modlitwa w duchu, obcym
                          językiem, 1 Korynt. 14:15.

 St. Testament: Ta jedyna wybrana religia, która nie potrafiła i nadal nie może doprowadzić
                                człowieka do Boga.
 N. Testament: Jeden “wybrany” Syn Boży, który potrafi doprowadzić każdego do duchowej
                                relacji z Bogiem Ojcem mocą Jego Słowa i Ducha (Jan 4:23)



 St. Testament: Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz
                                niebieski. (Mat 6:14)  Jak umrzesz sprawdzimy czy żyłeś jak święty a wtedy... może
                                ogłosimy cię świętym i wyniesiemy twoją figurę na ołtarze.
 N. Testament: ... jak Pan wybaczył wam, tak i wy! (Kolosan 3:13) Daruj tak jak tobie darowano.
                               Obmyłem cię moją krwią, ubrałem w białą szatę, usprawiedliwiłem ze wszystkich
                               win, uczyniłem cię świętym - teraz żyj jak święty!

 St. Testament: Uczy nas jak wielką cenę płaci człowiek, gdy zna religię, a nie zna żywego Boga.
 N. Testament: Uświadamia nam jak wielką cenę zapłacił Bóg aby przenieść człowieka z religii do
                                intymnej duchowej relacji z Nim.

 St. Testament: Pokazuje jak człowiek mógł oglądać Boże działanie i Boże przymioty oczami
                                fizycznymi, (słup ognia w nocy, słup dymu w dzień, wąż miedziany) na pustyni
 N. Testament: Objawia jak człowiek może widzieć Boga i Jego przymioty oczami duchowymi
                                (wiary)

 St. Testament: Uczy, że gdyby człowiek przez swoją religijność i religijne rytuały mógł zbliżyć
                                się do Boga... (Hebr. 8:7)

 N. Testament: ...Chrystus, jedyny pośrednik między człowiekiem a Bogiem nie byłby
                               potrzebny..!  (Gal. 2:21)

 St. Testament: Kapłan (człowiek) wchodził corocznie do przybytku Bożego (tabernakulum)
                                zbudowanego rękami ludzkimi
 N. Testament: Arcykapłan (Chrystus) wszedł raz do przybytku (tabernakulum w niebie)

                         zbudowanego rękami Bożymi (Hebr. 8:2)

 St. Testament: Występuje król, kapłan, prorok, trzy osoby.
 N. Testament: Jeden w trzech, trzy w jednym. Wszystkie trzy funkcje (król, kapłan, prorok)
                                zawierają się w Jezusie Chrystusie.  (Hebr.7:17 + 7:22-26, Dz. Ap. 7:37, Ks. Objaw. 19:16)

 St. Testament: Istniał urząd proroka.
N. Testament: Nie ma już urzędu proroka - nikt nie musi szukać proroka aby kontaktować się z
                         Bogiem, lub aby otrzymywać prowadzenie Boga, ale istnieje dar prorokowania.

 St. Testament: Ludzie, gdy rozmyślali, gdy modlili się udawali się do specjalnego miejsca –
                                Jerozolima.
 N. Testament: Autentyczni chrześcijanie, gdy rozmyślają, gdy się modlą udają się do specjalnej
                                osoby – Boga Ojca w Jezusie, lub za pośrednictwem Jezusa.

 St. Testament: Nikt nie nazywał Boga swoim Ojcem.
 N. Testament: Każdy narodzony na nowo w Jezusie ma wielki przywilej mówić do wielkiego
                               Boga - Abba, Ojcze, (Ojcze, Tatusiu) (Rzym. 8:15)  Dlaczego?
                               Jezus zawsze nazywał Boga - Abba, Ojcze, tylko na krzyżu, jedyny raz wołał,
                               „Boże mój, Boże mój czemu mnie opuściłeś.” Abym ja miał przywilej nazywać
                               Boga - Abba, Ojcze, Jezus został odrzucony na krzyżu jak grzesznik nie mający
                               prawa, ani przywileju mówić – Abba, Ojcze. Jezus utracił relację z Ojcem, abym ja
                               mógł odzyskać relację z Ojcem. Jezus stracił swoje bezpieczeństwo w Ojcu, abym
                               ja mógł odzyskać i nigdy nie stracić mojego bezpieczeństwa w Ojcu.



 St. Testament: Zbawienie, wybawienie (ludu wybranego), z niewoli Egiptu - przejście przez
                                morze (chrzest) i niosąc namioty, wędrówka przez pustynię do ziemi obiecanej
 N. Testament: Zbawienie z łaski - wybawienie z niewoli szatana, (wybrani - ci, którzy wybrali
                               Chrystusa), przejście przez wodę - (chrzest przez zanurzenie), wędrówka przez
                               pustynię życia niosąc swój namiot (ciało) w drodze do nowej ziemi i nowego
                               nieba.

 St. Testament: Zbawienie, wybawienie ludu z niewoli Egiptu – chrzest w morzu, w Mojżesza -
                         chrzest w człowieka.   (1 list do Koryntian 10:1-4)

 N. Testament: Zbawienie z łaski - wybawienie z niewoli szatana, przejście przez wodę –
                         (chrzest przez zanurzenie) – chrzest w Jezusa.  (List do Rzymian 6:1-6)

 St. Testament: Zakończył swoją smutną historię płaczem w nadchodzącym dniu sabatu, (sobota)
                               gdy Chrystus znalazł się w grobie.
 N. Testament: Rozpoczął nową historię świata, z nowym dniem - pierwszym dniem tygodnia,
                               (niedziela) wyjściem Chrystusa z grobu i ze śpiewem, Alleluja, Jezus żyje!
                               (Marka 16:9, Dz. Apost. 20:7)

 St. Testament: Ludzie zgromadzili się i budowali wieżę Babel, aby własnymi, ludzkimi
                                sposobami (to co każda religia czyni dzisiaj) dostać się do nieba i do Boga. Bóg
                                pomieszał ich języki, nie mogli dojść do porozumienia i musieli się rozproszyć,
                                rozejść. (Ks. Rodzaju 10:6-9)

 N. Testament: Gdy po powrocie Jezusa Chrystusa z ziemi do nieba, ludzie z różnych krajów i
                                narodów zgromadzili się według polecenia Jezusa, a nad przebywającymi ukazały
                                się języki Ducha Bożego i każdy mógł rozumieć przemówienie Piotra w ich
                                własnym języku. (Dzieje Apost. 2:1-6)

 St. Testament: Jeśli przebaczysz drugiemu człowiekowi, Bóg ci też przebaczy  (Mat. 6:14)

 N. Testament: Bóg tym co w Chrystusie przebaczył wszystko i mówi: przebacz i ty wszystkim
                                (Efezj. 4:32)

 St. Testament: Chrystus chodził po ziemi w systemie starego prawa - sabatowym. Ten stary
                                system wykonał na Nim wyrok - wykonało się.
 N. Testament: To co się wykonało, nie trzeba już więcej wykonywać według starego prawa i
                                rytuałów religijnych. (Hebr 8-13). Nowo narodzony w Jezusie, duchowy Izraelita
                                może doświadczać teraz duchowego sabatu w każdy dzień. (Hebr. 4:9-11)

 St. Testament: Stare Prawo mówi też: kto nie przestrzega sabatu, poniesie śmierć... (Ks. Wyj. 31:14)

                                Chrystus “nie przestrzegał” sabatu i umarł. Gdy umarł, wypełnił On prawo sabatu.
 N. Testament: Jeśli Chrystus nie umarł za Ciebie, też musisz wypełniać Prawo Przykazań starego
                               sabatu. Jeśli umarł za Ciebie i naprawdę wierzysz, ufasz Jemu, to twój odpoczynek
                               (sabat) jest na tyle zupełny, na ile ufasz Jezusowi. Ten, kto ufa całkowicie,
                               odpoczywa w pełni; ten, kto wierzy tylko częściowo, częściowo też odpoczywa.
                               "Starajmy się więc, abyśmy weszli do owego odpoczynku [sabatu], żeby ktoś nie
                               wpadł w tenże przykład niedowiarstwa [cielesnego Izraela]" - (Hebr. 4:9-11)

 St. Testament: Przykazania mówiły:  Tobie nie wolno, Tobie zabraniam, TY nie będziesz. Słowa
                         „nie będziesz” powtarzają się ponad 160 razy.

 N. Testament: Dzięki Jezusowi, Słowo Boże mówi: JA włożę moje prawa w twoje serce, (Hebr. 10)

                          JA będę twoim Bogiem. JA będę łaskawy, miłosierny. JA nie wspomnę twoich
                          grzechów. W listach ap. Pawła, Piotra, Jana, Jakuba, które są adresowane do ludzi
                          należących do Jezusa, nie znajdujemy zakazu „nie będziesz” ani raz.
                          Apostoł Paweł tak pisze o sobie i o tych, którzy należą do Jezusa:  „Wszystko mi
                          wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie
                          oddam się w niewolę.” (1 list do Koryntian 6:12)



 St. Testament: Ludzie szukali Boga w świątyni.
 N. Testament: Bóg szuka ludzi, aby z nich uczynić swoją świątynię.  (1 Kor. 3:16)

 St. Testament: Człowiek przychodził do świątyni Bożej
 N. Testament: Świątynia Boża (Duch Jezusa Chrystusa) przyszła do człowieka

 St. Testament: Bóg zesłał mannę z nieba, która mogła być chlebem dla wszystkich głodnych ciał
 N. Testament: Bóg zesłał chleb żywy z nieba (Słowo Boże - Chrystusa), który może zaspokoić
                                duchowy głód tych, którzy są głodni życia wiecznego (Jana 6:33)

 St. Testament: Ludzie, mimo że jedli chleb z nieba, (mannę) poumierali  (Ew. Jana 6:31-33)

 N. Testament: Ludzie, którzy karmią się Duchowym chlebem z nieba – Chrystus-Słowo Boże-
                         Biblia, mają życie wieczne i są dziećmi Boga żywego  (Ew. Jana 1:1+14)

 St. Testament: Wybrany lud Boży “pościł” na pustyni przez 40 lat kuszony do sprzeniewierzenia
                                się Bogu i uległ  tej pokusie
 N. Testament: Wybrany Syn Boży pościł na pustyni przez 40 dni kuszony do sprzeniewierzenia
                                się Ojcu i nie uległ pokusie

 St. Testament: Jerozolima zbudowana przez ludzi, zniszczona i zdeptana przez pogan (Rzymian)
 N. Testament: Nowa Jerozolima, doskonała, zbudowana przez Boga do której nic co nieczyste nie
                               wejdzie, ani nikt którego imię nie jest zapisane w księdze życia (Apok. 21:27)

 St. Testament: Bóg Ojciec wybrał sobie na małżonkę naród żydowski (Ezech. !6:6-8)

 N. Testament: Bóg Ojciec dał synowi za małżonkę Kościół - tych co autentycznie pokochają
                                Chrystusa (Apokalipsa. 9:7)

 St. Testament: Bałwochwalców, (tych oddających cześć innym imionom, a nie imieniu żywego
                                Boga) Bóg wyniszczył, kiedy wprowadził swoją małżonkę - Żydów, do ziemi
                                obiecanej
 N. Testament: Wszystkich bałwochwalców, (tych oddających cześć innym imionom, a nie
                                imieniu żywego Chrystusa) odrzuci Bóg na wieczność kiedy wprowadzi małżonkę
                                Jezusa Chrystusa, czyli Jego wybranych, do nowo stworzonej ziemi

 St. Testament: Prawo Boże wypisane na kamieniach, (10 Przykazań)
 N. Testament: Prawo Boże wypisane na sercu tych co złożyli całą ufność w Chrystusie. (Hebr. 8:10)

 St. Testament: Bóg w sprawiedliwości swojej osądził grzech (przez Przykazania).
 N. Testament: Bóg w miłości swojej zapłacił cierpieniem i krwią za ludzki grzech.
                                (za niewypełnienie Przykazań.)

 St. Testament: To arka Noego w której znalazła schronienie mała grupa ludzi, gdy Bóg w swoim
                                 sądzie zniszczył cały świat.
 N. Testament: To arka (Chrystus) w którym znajdą schronienie ludzie, należący do Niego, gdy
                                Bóg w swoim sądzie ostatecznym zniszczy ogniem cały świat i wszechświat.
                                (2 Piotra 3:12)

 St. Testament: Przykazania dane człowiekowi za pośrednictwem Mojżesza będą otwarte na
                         Sądzie Ostatecznym i  KAŻDY  kto stanie tam przed Sądem będzie oskarżony,
                         osądzony - winien kary wiecznego odłączenia od Boga. Przykazania potępią go.

 N. Testament: Jezus mówi: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mojego i
                         wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na Sąd, lecz ze
                         śmierci (już) przeszedł do życia (wiecznego).” (Ew. Jana 5:24)  Zapytaj i odpowiedz
                         sobie, czy Ty staniesz tam, na Sądzie Ostatecznym?



St. Testament:  (Stare Prawo) Chory czlowiek musiał czekać na specjalny moment aby być
                          uzdrowiony, gdy anioł Pana dotykał wody w sadzawce. (Jana 5:2)

N. Testament: Bezradny chory człowiek, gdy spotkał Jezusa został zaraz uzdrowiony, (po wielu
                         latach tamtego czekania) i nie musiał już czekać tak długo jak poprzednio.

 St. Testament: Prawo Boże, Przykazania Boże, to długa lista chorób, które dosięgną człowieka,
                         gdy nie wypełni dokładnie wszystkich Przykazań. Prawo to podkreśla swoje
                         bezlitosne, bezwzględne, potępienie i osądzenie. Podsumowaniem tego
                         sądu jest wiersz 61: „Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w  Księdze
                         tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi (zniszczy).”  (Ks. Powt. Prawa 28:61)

 N. Testament: W Liście ap. Pawła do Galacjan 3:13 czytamy: „Z tego przekleństwa Prawa
                         Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest:
                         Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie - ”

           Gdy był taki dzień w Twoim życiu, że uczyniłeś, uczyniłaś Jezusa swoim Panem i Wybawicielem,

weź kartkę papieru i napisz:  Według tego co napisane w Księdze Powtórzonego Prawa 28:61

________________ (wypisz tu listę Twoich chorób i schorzeń), choroby moje to wynik potępienia,

przekleństwa Prawa Bożego. Ale według tego co napisane jest w Liście ap. Pawła do Galacjan 3:13,

Jezus Chrystus, przez swoją śmierć wykupił mnie z potępienia Prawa Bożego, dlatego nie mam już

chorób, schorzeń, (wypisz tu)  nie mam ______nie mam______nie mam już_____nie mam już_____

      Powtarzaj, wyznawaj te słowa z wiarą w to co jest napisane i że to dotyczy też i Ciebie.

Wyznawaj to i dziękuj Jezusowi za to, że uczynił On to dla Ciebie. To NIE jest modlitwa, to jest

wyznawanie. Wyznawanie wiary.

Jeśli nawet wydaje ci się że jest to coś nowe i dziwne, powtarzaj, wyznawaj słowa, aż to przyjmiesz
sercem i uwierzysz (słowa twoich ust zasieją wiarę w Twoim duchu - sercu) i choroby znikną. Znikną
nie przez mechanikę powtarzania, ale znikną w chwili gdy uwierzysz w to co Jezus uczynił dla ciebie i
za ciebie i że teraz masz powód i przywilej powoływać się na to i mieć zdrowie.
Bo to co jest napisane i to co czytamy, jest dla nas do uwierzenia, mówienia i stosowania. Jezus mówi:
Ktokolwiek by rzekł ... a nie wątpi w sercu, (w duchu) lecz wierzył, że spełni się to co mówi, tak mu się
stanie. (Marka 11:23)

Gdy należysz do Jezusa to nie jesteś żebrakiem proszącym Boga o zbawienie. Gdy należysz do Jezusa
nie jesteś żebrakiem proszącym Boga o uzdrowienie. Ty wyznajesz i przyjmujesz wiarą to co Pan Bóg
przyrzeka i daruje w Jezusie Chrystusie i dzięki autentycznemu faktowi że Jezus umarł i wziął na
siebie wszystkie Twoje grzechy i Twoje choroby, tak jak jest napisane.  On (Jezus) sam, w swoim ciele
poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla
sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni. (1 Piotra 2:24)  również,
On (Jezus) wziął na siebie nasze słabości i poniósł (na krzyż) nasze choroby. (Mat. 8:17)

Ty nie musisz już nosić chorób w swoim ciele, bo Jezus poniósł je na krzyż na Jego ciele !!
Jezus nie tylko obiecał że to uczyni, On już to uczynił !!  Uznaj to, że „dokonało się” i przyjmij to
jako niezmienny fakt.
Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów na temat Jezusa, który uzdrawia ludzi i dzisiaj, zamów
książkę Chrystus jest Lekarzem, pisząc na adres: Krzok@seznam.cz

Jednym z głównych powodów, że Polacy mają duże problemy aby rozumieć Biblię jest to, że
większość z nas nie zna dokładnie Starego Testamentu.
Jeśli nawet postanawiamy czytać Pismo Święte, to jedynie Nowy Testament. Mimo iż żyjemy w
czasach Nowego Testamentu, jest bardzo trudno zrozumieć Nowy Testament bez poznania Starego,
gdy obydwa stanowią nieodłączną całość. Nie było jednego wydarzenia w Starym Testamencie, które



jest nam przekazane przez przypadek.

Każde wydarzenie tam zawarte ma swoje lustrzane odbicie w Nowym Testamencie, lub będzie miało
swoje odbicie w życiu człowieka, teraz lub później. Przykłady Stary – Nowy Testament podane
powyżej nie są kompletne, lista nie jest zakończona. Czytaj uważnie Pismo Święte, a znajdziesz
więcej.

Drugim bardzo poważnym uchybieniem jest fakt, że niektóre religie w dalszym ciągu w swoich
praktykach, obrzędach i ceremoniach żyją jeszcze w Starym Testamencie - ołtarz, ofiarowanie,
tabernakulum, kadzidło, szaty, władza religijna, sabat itp. Praktyki ich zostały tylko nieco
zmodernizowane, ale ludzie ci jakby zatrzymali się w tamtym odległym wieku historii ludzkości.

Należy też pamiętać że życie według obrzędów i ceremonii Starego Testamentu, to życie ludzi
duchowo umarłych. Widzimy to wyraźnie gdy czytamy listy apostoła Pawła, Piotra, Jana. Możesz być
człowiekiem bardzo, bardzo religijnym i jednocześnie duchowo umarłym.

Specyficzna, paradoksalna sytuacja istnieje w polskim środowisku religijnym. Większość Polaków nie
zna Starego Testamentu, ale większość Polaków celebruje Stary Testament w swoich praktykach i
ceremoniach religijnych,  (ołtarz, ofiarowanie, tabernakulum, kadzidło, szaty, władza religijna,
kapłaństwo, itp.) Większość Polaków nie zna Starego Testamentu, ale większość Polaków w swoich
praktykach i ceremoniach religijnych żyjąc według obrzędów i ceremonii Starego Testamentu, są
duchowo umarli. Napisane jest że Bóg jest Duchem i nie możesz znaleźć się nigdy w Jego obecności
będąc duchowo umarłym.

Gdy Jezus Chrystus umierał zasłona w świątyni rozdarła się na pół, (Ew. Mat. 27:51) abyśmy już
wyraźnie mogli widzieć plan Boży i mogli mieć dostęp do Stwórcy bez szukania innego (oprócz
Jezusa) pośrednika-człowieka. (1 List do Tymoteusza 2:5)

Dla tych, którzy przez swoje obrzędy religijne żyją jeszcze w Starym Testamencie, zasłona ta nadal
jest w całości, wisi jak wisiała i przysłania ich oczy. Jak napisane: Lecz umysły ich otępiały. Albowiem
aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta,
gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza,
zasłona leży na ich sercu; Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta.   (2 Kor. 3:14-16)

Praktyki Starego Testamentu, w jakiejkolwiek formie, to dla ludzi religijnych, ale duchowo umarłych.
Nowy Testament daje nam poznanie i rozpoznawanie duchem – odrodzonym w Chrystusie duchem.

Daje rozpoznawanie tego co było zakryte przed ludźmi w Starym Testamencie i jest też zakryte przed
ludźmi dzisiaj, którzy nadal żyją rytuałami Starego Testamentu, (ołtarz, ofiarowanie, tabernakulum,
kadzidło, szaty, władza religijna, kapłaństwo, itp.)

Stare Przykazania (Stare Przymierze) mówiły: nie będziesz, TY nie będziesz,  TY nie będziesz miał,
TY nie będziesz czynił - zakazy.
Nowe Przymierze mówi (przez Jezusa):  Uczyniłem, JA uczyniłem, już uczyniłem, uczyniłem tak
dużo, wszystko uczyniłem, JA uczyniłem wszystko dla ciebie i za ciebie – przyjmij to i skorzystaj.

Salomon (najbogatszy i najmądrzejszy człowiek tego świata) mówi -  Ja  wybudowałem, Ja miałem, Ja
uczyniłem, Ja, Ja, Ja, - i na końcu swojego życia, to wszystko co “Ja uczyniłem,” swoje Ja,  Salomon
nazywa marnością – „marność i pogoń za wiatrem”! (Ks. Koheleta 2:1-26)

Jezusa JA – “JA Jestem,” to Boże JA, jest zwycięstwem we wszystkim, nad wszystkim i chwała jest w
(JA), w Jezusie Chrystusie i przez Ducha Świętego. Jezusa JA prowadzi naszego ducha do wieczności
i do wiecznej radości i do wiecznego szczęścia, które zaczyna się już tu, na ziemi.
W Starym Testamencie ludzie doświadczają Boga przede wszystkim fizycznie, oczami fizycznymi.
Pan Bóg objawia im siebie i swoje tajemnice tak, aby mogli to doświadczać fizycznie.



Nowy Testament odnosi się głównie do życia i doświadczeń duchowych człowieka. Boży człowiek
Nowego Testamentu doświadcza Bożych dzieł przede wszystkim oczami duchowymi, oczami wiary.
Wiara ta ma prowadzić nas do zwycięstwa i do obfitego życia, prosperującego życia, zdrowego życia,
również w wymiarze fizycznym.

To znaczy,  WŁAŚCIWA,  ZDROWA  EWANGELIA  ŁASKI,  TO NIE  JAK  ŻYĆ,  ALE  JAK  WIERZYĆ!!  

(J. Prince)   Gdy znajdziesz, gdy poznasz to jak wierzyć, za tym pójdzie zmiana Twojego życia!!  Bo
napisane jest: „Sprawiedliwy (ten usprawiedliwiony łaską) z wiary (przez wiarę i mocą wiary) żyć
będzie.”   (List do Galacjan 3:11)

O, jak dobrze jest być dzieckiem Bożym!  Chrystus, gdy odszedł zapisał i zostawił mi
    swój testament !

 Opracował, Tadeusz Tomal             


